
Protokół Nr 45/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 marca 2013 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu 
przewodniczył  radny  Paweł  Kolendowicz  –  przewodniczący  komisji. 
Przewodniczący  komisji  otworzył  posiedzenie,  przywitał  zebranych  i  przedstawił 
porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:  
            1. Otwarcie posiedzenia.
            2. Przyjęcie protokołu komisji nr 44/13 z dnia 15 stycznia 2013 r.  

                 3. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wypracowanych w latach 2010-2011:
                    a) przyjętych przez Komisję Rewizyjną. Informacja nt. zestawienia zaleceń      

pokontrolnych  przyjętych przez Radę Miejską w latach 2010-2011, 
                    b) inne organy kontrolne.
               4. Kontrola wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę wynagrodzeń z tytułu   

     zawartych umów zlecenia i bezosobowego funduszu płac
         5.  Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję  

wnioski.
          6. Sprawy wniesione do komisji:
            - pismo Mieczysława Grzybowskiego dot.  działania w przygotowaniu do sprzedaży 

     działki  nr 180/1 w sołectwie Wapniarnia
          7. Wolne wnioski.
          8. Zamknięcie posiedzenia.

 Ad  1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący  Komisji  Paweł  Kolendowicz.  
Posiedzenie odbyło się w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki  od godziny  
15.00.

           Ad  2. Przyjęcie protokołu komisji nr 44/12 z dnia 15 stycznia 2012 r.  
Protokół nr 44/12 z dnia 15 stycznia został przyjęty w głosowaniu: za 5, wstrzymało 
się 3. Głosowało 8 radnych. 

         Ad  3. Kontrola realizacji  zaleceń pokontrolnych wypracowanych w latach 2010-
2011:

                    a) przyjętych przez Komisję Rewizyjną. Informacja nt. zestawienia zaleceń 
pokontrolnych  przyjętych przez Radę Miejską w latach 2010-2012, 

Wykaz zaleceń przyjętych przez Radę Miejską Trzcianki   stanowi  załącznik do  
protokołu.  
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Na 10 zaleceń pokontrolnych wypracowanych przez Komisję Rewizyjną i przyjętych 
przez Radę Miejską Trzcianki, tylko w jednym przypadku do przyjętych zaleceń jest 
odpowiedź  organu  wykonawczego.   W  dwóch  przypadkach  jest  odpowiedź   
Dyrektora jednostek kultury  - Trzcianeckiego  Domu  Kultury  i  Muzeum  Ziemi  
Nadnoteckiej. 
Komisja występuje z wnioskiem aby organ wykonawczy udzielił Radzie Miejskiej  
odpowiedzi na przyjęte zalecenia pokontrolne.
Zapisy zostały przyjęte w wyniku głosowania: za 6, wstrzymało się 4. Głosowało 10 
radnych. 

                    b) inne organy kontrolne.
Skarbnik  Gminy  Bożena  Niedzwiecka  poinformowała  komisję,  że  nie  
przeprowadzono zewnętrznych kontroli finansowych w roku 2012. 

Ad 4. Kontrola  wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę  wynagrodzeń z 
tytułu   zawartych umów zlecenia i bezosobowego funduszu płac.
Skarbnik  Gminy  przekazała  komisji  wykaz  umów  zleceń  oraz  umów  o  dzieło  
realizowanych w 2012 r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny  Edward  Joachimiak  zwrócił  się  z  wnioskiem  o  przekazanie  komisji  
dokumentacji źródłowej do następujących zadań:

1) ewidencja zabytków na kwotę  13 735, 71 zł;
2) umowa o dzieło malowanie obrazu  - 500,00 zł;
3) obsługa BIP  - 5 050,00 zł,
4) kontrola finansowa  - 53 713,38 zł;
5) zakup twórczości artystów trzcianeckich -  4 400,00 zł;
6) spotkanie noworoczne  - 2 650,00 zł;
7) zastępstwo na okres choroby  pracownika  - 7 646,70 zł;
8) dowozy do szkół - 19 583,43 zł;
9) zajęcia pozalekcyjne ( wyjazdy na basen) – 12 840,00 zł;
10) zajęcia pozalekcyjne (kultura) – 3 875,00 zł. 

     Radna Jadwiga Poczakajło stwierdziła, że jest ochrona danych osobowych i na pewno 
nie można udostępniać dokumentacji źródłowej z imienia i nazwiska. 

       Komisja  do  wglądu  otrzymała  jeden  segregator  dokumentacji  związanych  z   
ewidencją zabytków usytuowanych na terenie naszej gminy. 
W toku  dyskusji  nad  przedstawioną  informacją  i  ustnych  wyjaśnieniach    pani  
Bożeny Niedzwieckiej, komisja prosi  o udzielenie   informacji do zadań:

 1) malowanie obrazu na kwotę – 500,00 zł; kto zlecił i z jakiej okazji zawarta      
    została  umowa o dzieło  na to zadanie 

          2) obsługa BIP na   kwotę  5 050,00 zł na jaki okres obowiązywała umowa;  
         3) kontrola finansowa. Ile kontroli w roku 2012 zostało przeprowadzonych w związku 

   z wypłacona kwotą 53 713,38 zł.  Komisja prosi o przekazanie ksero    protokołów 
  z przeprowadzonych kontroli w roku 2012.  Ile wynosiło miesięczne wynagrodzenie 
   pracownika.
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 4)  zakup twórczości artystów trzcianeckich – 4 400,00 zł, ile zakupiono obrazów i w 
jakiej cenie;
5) zastępstwo na okres choroby pracownika –   jaki okres obejmowało zastępstwo 
i  dlaczego  prace  nie  wykonywał  pracownik,  który  pełnił  obowiązki  podczas 
nieobecności pracownika; 
6) zajęcia pozalekcyjne – kultura na kwotę 3 875,00 zł, wyjaśnić zakres prac i miejsce 
odbycia zajęć pozalekcyjnych.
Powyższe komisja  przyjęła  w głosowaniu:za 8,  wstrzymało się  2.  Glosowało 10  
radnych 

            
 Ad 5. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję 
wnioski.
Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z udzieloną przez radcę prawną Danutą 
Ciesielską   odpowiedzią   na  wypracowany  wniosek  komisji  w  dniu  18  grudnia 
2012 r. nr 154. Odpowiedź zawarta jest w Rejestrze Wniosków komisji. 

 
          Ad 6. Sprawy wniesione do komisji:
         Pismo Mieczysława Grzybowskiego dot.  działania w przygotowaniu do sprzedaży 

działki  nr 180/1 w sołectwie Wapniarnia. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Do 
przedmiotowej  sprawy Przewodniczący otrzymał   kserokopię    udzielonej  panu  
Grzybowskiemu odpowiedzi    przez  Burmistrza   Trzcianki,   pismo  z  dnia  14  
listopada 2012 r. nr RPI.1510.1.2012. RZ. 
Po zapoznaniu się z pismami, komisja prosi:
1)   o  przekazanie  kopii  skargi  pana  Mieczysława  Grzybowskiego  z  dnia  16 
października 2012 r. 
2)  o  wyjaśnienie  w  jaki  sposób  pan  M.  Grzybowski  był  przez  urzędnika 
informowany,  ustnie czy pisemnie;
3) o wyjaśnienie kogo i jakich połączeń analizowany był wydruk bilingów połączeń 
telefonicznych, 
4) o przekazanie kopii protokołu z wizji lokalnej i kopii mapy przedmiotowego terenu 
przed i po podziale geodezyjnym. 
Przewodniczący otrzymał do przedmiotowej sprawy także kserokopię  pisma z dnia 
20 lutego 2013 r.   RPI 6840.442012.KB, Komisja   prosi  o wyjaśnienie,  dlaczego 
Burmistrz Trzcianki  wysyłał   kolejne pismo do p. M. Grzybowskiego dopiero 20 
lutego  2013 r.  a   pierwszy  akapit   korespondencji  odnosi  się  do  pisma pana  M. 
Grzybowskiego z dnia 16 października 2012 r. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że  wystąpi z wnioskiem do Rady Miejskiej o 
ujęcie w planie pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 r. kontroli procedura 
przygotowaniu do sprzedaży działki  nr 180/1 w sołectwie Wapniarnia.
Powyższe zapisy komisja przyjęła jednogłośnie. Głosowało 10 radnych. 

         Przewodniczący komisji poinformował, że wpłynęła oferta szkoleniowa  z  zakresu 
wykonania budżetu oraz absolutorium  dla burmistrza.   Chętnych, którzy zechcą  
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wziąć  udział w szkoleniu poprosił o kontakt z pracownikiem biura Rady Miejskiej. 

Ad 7. Wolne wnioski.
Radny Piotr Złociński prosi o informację na temat czy zmieniły się granice miasta  w 
kierunku Wołowych Lasów w związku z przestawieniem znaku drogowego. 

Radna  Jadwiga  Durejko  prosi  o  informację  na  temat  czy  istnieje  możliwość  
zbycia  starego  budynku  mieszkalnego  w  Biernatowie  usytuowanego   po  
przeciwnej stronie sali wiejskiej nieużytkowanego i popadającego w ruinę. 

         
 Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.

Z  uwagi  na  wyczerpany  porządek  posiedzenia  Przewodniczący  komisji  zamknął 
posiedzenie. 

Protokólant Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Paweł Kolendowicz
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